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Med känsla för julstämning
Lisbeth Karlbergs drömresemål är att besöka amishfolket i USA.

Fascinationen för hantverk har hon haft sedan barnsben.
Nu ser hon mycket fram emot att få fira jul med hela familjen.

Hur kom det sig att du bör-
jade intressera dig för hant-
verk?

– Jag har alltid broderat och 
sytt. Redan som tioåring 
stickade jag min första tröja 
som var en brun ful ”Olle” 
som det kallades. Lapptek-
nik fick jag upp ögonen för 
i början av 90-talet, ungefär 
samtidigt som Ale Slöjdare 
grundades. Jag gick en kurs 
och tyckte att det var roligt.
Hur ska en riktig julmark-
nad vara?
– Som Ale Slöjdares! Man 
ska blanda så många olika 
hantverkstekniker som möj-
ligt. Sedan ska det finnas 
goda juldofter som peppar-
kakor, apelsiner och glögg. 
Man kan smycka med gran-
ris och äpplen och julmusi-
ken är naturligtvis viktig.
Du ställer ut dina hantverk 
på julmarknaden i kronhuset 
i Göteborg. Vad kan du säga 
om årets upplaga?
– Det är jättekul som van-

ligt. Julmarknaden är Göte-
borgs äldsta och har fun-
nits sedan 60-talet, så det är 
något alldeles speciellt. Det 
är roligt att träffa likasin-
nade och det är mest damer 
som besöker mitt bord. 
Vad har du för relation till 
julpynt?
– Jag älskar julpynt, tomtar 
är en favorit. Hemma hos 
mig är det alltid fullt med 
tomtar, ljus och annat i jule-
tid.
Brukar dina nära och kära få 
egentillverkade julklappar?
– Nej, jag tror inte att det är 
riktigt uppskattat, men jag 
har till exempel sytt dop-
täcken till mina barnbarn.
Hur ska du fira jul?
– Hemma med barn och 
barnbarn. Särskilt roligt 
är det att min yngsta son 
Rikard, som bor i Thailand, 
kommer hem. 
Brukar du gå till kyrkan på 
jul?
– Det händer att jag går på 

julottan. Vi har varit både i 
Skepplanda och Kilanda. 
Vad ser du mest fram emot 
framöver?
– Julen, att få träffas allihop 
är alltid lika kul. Sedan ska 
jag resa till Hua Hin i Thai-
land och hälsa på Rikard i 
januari. Planen är att spela 
lite golf, koppla av och 
umgås med folk. Det bor 
mycket svenskar där så det 
finns alltid saker att hitta på. 
Vilket är ditt drömresemål?
– Jag skulle vilja åka och 
besöka amishfolket i USA. 
De finns på ett par olika 
ställen och lever i små byar. 
Jag är fascinerad av att de 
lever ett sådant primitivt liv 
men ändå får fram så mycket 
vackra hantverk. Det hade 
varit kul att se hur de jobbar. 
Jag tror att jag kommer att 
förverkliga den drömmen.
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Namn: Lisbeth Karlberg
Ålder: 60
Bor: Alvhem
Gör: Sitter i styrelsen för Ale 
Slöjdare
Familj: Sambon Lennart, 
sönerna Robert och Rikard, 
barnbarnen Hampus, Victor 
och Alma
Intressen: Hantverk, golf, 
trädgård och resa
Stjärntecken: Jungfru
Bäst på julbordet: Romsill 
och löksill. 
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

3.

Årets julklapp – 
ICA Matkassen

presentkort 
fi nns att köpa här i butiken!

NJUT AV ADVENTSTIDEN!
Välkommen till en riktig mataffär!

Lyxig och smakrik, perfekt att 
ugnsbaka. -Prata med oss, 
vi provade förra veckan 
och har recept.

I manuella disken:
Lördag på Ale Torg: 

julklappsbord 

Lämna önskelista till 
tomten och hälsa på 

 Pris från 549:-/v

Persimon

2 för 10:-

Mjukt fruktkött med en 
mild och söt smak.

Sätter smak på alla rätter.
Perfekt att ha i frysen, ta 
fram så många skivor du 
behöver och rosta.

Fika i advent.

Mjukt 
surdegsbröd 

1690/st

Citroner

3 för 10:-

Kycklingfilé

4990/st

Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA kort!

Saffransklipp
/Lussekatter 

1990/st

Smörgåspålägg

1290/st

Tunna skivor

2 för 42:-

Tomat Romantica

1990/st

Präst, Herrgård, 
Grevéost 

5990/kg

FinFFin

Jättefranska 
Rasker

1990/st

Svartrökt bog

10:-/hg
Grygården, 

ursprung Sverige

t

Kalkonbröstfilé

119:-/kg

Läsk

4 för 49:-
+ pant 


